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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có 

quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành và của Nhân dân về sự phát triển du lịch bền vững. 

1.2. Giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên 

và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và 

vùng đất Bình Thuận nói riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc 

tế đến Việt Nam và tỉnh Bình Thuận; góp phần tích cực vào sự phục hồi các hoạt 

động du lịch trong điều kiện bình thường mới; tạo sự phát triển đột phá về du 

lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. 

1.3. Nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, đồng thời khai thác các 

điểm du lịch, tuyến du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị 

trường khách du lịch mà tỉnh Bình Thuận hướng đến. 

1.4. Thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ 

thuật tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né, Khu du lịch Phú Quý và các khu, điểm 

tham quan du lịch khác; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các 

dịch vụ du lịch; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch. 

1.5. Thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả 

nước và các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập quốc 

tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình 

ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. 

2. Yêu cầu  

2.1. Các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 - 

Bình Thuận - Hội tụ xanh phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch bệnh trong điều kiện bình thường mới. 

2.2. Đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời, sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và các Bộ, ban, ngành liên quan; sự phối hợp chặt chẽ của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sự thống nhất giữa các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương; sự hưởng ứng, tham gia tích 

cực của các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân tỉnh Bình Thuận, và của cả nước. 

2.3. Thể hiện những nét đặc sắc của con người, vùng đất, phong cảnh thiên 

nhiên, văn hóa đặc trưng các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Thuận nói 
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riêng thông qua chuỗi sự kiện có nội dung sâu sắc, hấp dẫn, được tổ chức hiệu 

quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm trong không gian liên kết giữa các tỉnh. 

2.4. Bám sát chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh 

trong việc triển khai các hoạt động. Mỗi hoạt động được tổ chức phải được xây 

dựng thành kế hoạch, chương trình cụ thể, ưu tiên tổ chức các hoạt động có tính 

chất điểm nhấn, hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng và có tính liên kết cao. 

2.5. Làm tốt công tác xã hội hóa, đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng 

phí; kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước 

trong công tác truyền thông, quảng bá. 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2023 - 

BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH 

1. Quy mô: Cấp quốc gia. 

2. Phạm vi tổ chức 

- Các hoạt động chính được tổ chức tập trung tại tỉnh Bình Thuận. 

- Các chương trình, sự kiện hưởng ứng sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và một số Bộ, ban, ngành, địa phương chủ trì tổ chức tại tỉnh Bình Thuận 

hoặc tại địa phương có liên quan. 

3. Tên gọi 

- Tiếng Việt: “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh”. 

- Tiếng Anh: “Visit Viet Nam Year 2023 - Binh Thuan: Green Tourism 

comes together”. 

4. Chủ đề và logo  

4.1. Chủ đề 

- Chủ đề: “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. 

- Ý nghĩa chủ đề: Bình Thuận - Hội tụ xanh là tinh thần chính của Năm Du 

lịch quốc gia 2023. Hội tụ xanh là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, sự 

hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận với những cảnh sắc 

độc đáo, những lễ hội văn hóa đặc sắc, cùng người dân hiền hậu, chân chất làm 

say lòng du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động trong Năm Du lịch quốc 

gia hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện và 

an toàn đến sức khỏe, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hướng đến một nền tăng trưởng xanh, phát 

triển du lịch bền vững. Hơn thế nữa, du lịch phát triển sẽ góp phần thúc đẩy các 

ngành khác cùng phát triển, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh 

xã hội của tỉnh Bình Thuận. 

Thông qua việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia, Bình Thuận sẽ là nơi kết nối 

và hội tụ giữa các tỉnh trong khu vực lân cận và xa hơn nữa là khu vực phía Bắc 

và các nước châu Á - Thái Bình Dương để gắn kết cùng nhau phát triển kinh tế 

và du lịch. “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” sẽ là sự 

kiện văn hóa, du lịch và thể thao mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, sẵn 

sàng chuẩn bị đón du khách gần xa và bạn bè quốc tế đến với tỉnh Bình Thuận 
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nói riêng và Việt Nam nói chung, tạo cú hích mạnh mẽ để du lịch Bình Thuận 

“cất cánh” trong giai đoạn mới.  

4.2. Logo (sử dụng logo du lịch tỉnh Bình Thuận) 

- Hình ảnh logo 

 

- Ý nghĩa logo 

+ Tính độc đáo của logo được cách điệu từ các hình tượng tiêu biểu của 

Bình Thuận: cánh chim du lịch thanh bình tung cánh, kết hợp với đồi cát, con 

người vui đùa với sóng biển, với thiên nhiên; cánh buồm no gió dưới ánh nắng; 

hoa thanh long được bố cục gọn trong hình tròn năng động gợi liên tưởng về sự 

kiện nhật thực toàn phần năm 1995, đánh dấu cột mốc phát triển cho ngành du 

lịch tỉnh Bình Thuận.  

+ Cấu trúc logo là một thể thống nhất, liên kết nhịp nhàng, thể hiện tính 

chuyên nghiệp và phát triển trong các hoạt động du lịch của tỉnh Bình Thuận. 

+ Tổng thể logo là cánh chim đầy màu sắc hòa quyện, tượng trưng cho lĩnh 

vực du lịch đang chắp cánh, tượng trưng cho môi trường sinh thái tươi đẹp, thể 

hiện sự khám phá nhiều điều hấp dẫn từ thiên nhiên và con người, từ các sản vật 

đặc trưng nổi tiếng... Tất cả tượng trưng cho thế mạnh du lịch của Bình Thuận. 

+ Hình tượng cánh buồm no gió, màu xanh tượng trưng cho miền đất đầy 

nắng gió, biển trong xanh, khí hậu mát mẻ, trong lành rất thuận lợi để phát triển 

các loại hình du lịch thể thao biển, hấp dẫn và thu hút khách trong và ngoài nước. 

+ Hoa thanh long gợi nét đẹp và sức sống mãnh liệt của con người Bình 

Thuận cần cù, chịu khó, làm ra nhiều sản vật nổi tiếng. Hình tượng hoa vừa 

mang hình dáng mặt trời tỏa sáng, kết hợp với gợn sóng tạo thành hình tượng 

con người đang hòa quyện cùng sóng biển. 

+ Sóng cát chuyển biến linh hoạt, năng động, gợi nhớ về hình tượng của 

đồi cát bay, luôn biến đổi muôn hình, muôn vẻ ở mọi thời điểm, cho du khách 

cảm nhận nhiều điều mới lạ và không khí trong lành, không gian xanh trong mỗi 

lần đến với tỉnh Bình Thuận. 

+ Tổng thể logo có nhiều ý nghĩa tích cực, hình thức thể hiện đơn giản 

nhưng có sức hút và sức sống mãnh liệt, đường nét năng động, nhịp nhàng, thoải 

mái, dễ nhớ, dễ ứng dụng trên mọi phương tiện và chất liệu khác nhau. 
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5. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy Bình 

Thuận. 

6. Cơ quan tổ chức: UBND tỉnh Bình Thuận; UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; các đơn vị liên quan. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ NĂM DU LỊCH 

QUỐC GIA 2023 - BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH 

1. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Bình 

Thuận chủ trì, phối hợp tổ chức tại tỉnh Bình Thuận (Phụ lục 01) 

1.1. Lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ 

xanh” gắn với lễ hội đếm ngược (Countdown) 

- Thời gian: Dự kiến ngày 31/12/2022. 

- Địa điểm: Đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Bình Thuận. 

- Cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Novaland. 

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch, thành viên Ban Tổ chức, UBND 

thành phố Phan Thiết và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Bình Thuận và các nguồn huy 

động hợp pháp khác đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

1.2. Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ 

xanh” 

- Thời gian: Dự kiến tháng 3/2023. 

- Địa điểm: Tại NovaWorld Phan Thiết, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Nội dung: Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023. Chương trình 

dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. 

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bình 

Thuận. 

- Cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bình Thuận và Tổng cục Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ban, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bình Thuận; 

thành viên Ban Tổ chức; các đơn vị liên quan; Tập đoàn Novaland. 

- Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Bình Thuận, nguồn kinh phí của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm 

bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành. 

1.3. Lễ trao giải chung kết cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan 

Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 

2045” 

- Thời gian: Dự kiến tháng 9/2023. 
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- Địa điểm: Tại Centara Mirage Resort Mui Ne, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận.  

- Nội dung: Công bố kết quả vòng chung khảo và trao giải cuộc thi “Khát 

vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness 

hàng đầu thế giới năm 2045”. 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Bình Thuận. 

- Cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai: Tập đoàn Novaland, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và thành viên Ban Tổ chức. 

- Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Bình Thuận, tập đoàn Novaland 

và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm bảo thực hiện đúng theo quy định 

hiện hành. 

1.4. Lễ Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ 

xanh”  

- Thời gian: Dự kiến ngày 30/12/2023. 

- Địa điểm: Tại Centara Mirage Resort Mui Ne, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận.  

- Nội dung: Tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023; chương trình 

biểu diễn văn hóa nghệ thuật; bàn giao cờ luân lưu cho địa phương đăng cai 

Năm Du lịch quốc gia 2024. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp 

trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. 

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bình 

Thuận. 

- Cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bình Thuận và Tổng cục Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ban, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; thành viên Ban 

Tổ chức và các đơn vị liên quan. 

- Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Bình Thuận, nguồn kinh phí của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm 

bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành. 

1.5. Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch 

1.5.1. Các sự kiện quốc tế  

- Lễ hội ẩm thực quốc tế. 

- Trại hè Summer Camp. 

- Ngày hội thể thao quốc tế NovaWorld (giải Marathon quốc tế 

NovaWorld, Festival quốc tế về Yoga, Giải Golf hữu nghị quốc tế). 

- Tuần lễ văn hóa đường phố. 

- Liên hoan các ban nhạc quốc tế tại Bình Thuận. 

- Festival nghệ thuật biểu diễn thế giới. 
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Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Bình Thuận, nguồn kinh phí của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm 

bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành. 

1.5.2. Các sự kiện quốc gia  

- Giải marathon và cự ly dài giải “Báo Tiền phong”. 

- Giải bi-da vô địch Cúp câu lạc bộ quốc gia (Vòng loại, chung kết). 

- Giải đua thuyền Rowing và Canoeing câu lạc bộ toàn quốc. 

- Hội chợ Farm Market. 

- Giải vô địch các câu lạc bộ lân sư rồng quốc gia. 

- Giải đua xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia. 

- Giải bóng bàn vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia. 

- Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia. 

- Giải Sailing và Sup vô địch câu lạc bộ toàn quốc. 

- Giải Golf vô địch quốc gia. 

- Giải vô địch Vovinam quốc gia. 

- Tuần lễ vàng du lịch Bình Thuận - Hội tụ xanh (lễ hội nước mắm, thanh 

long, sản phẩm OCOP...). 

Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Bình Thuận, nguồn kinh phí của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm 

bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành. 

1.5.3. Các sự kiện liên tỉnh: Dự kiến 08 hoạt động. 

Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Bình Thuận và các nguồn huy 

động hợp pháp khác đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành. 

2. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức (Phụ 

lục 02) 

3. Hoạt động do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ 

chức tại địa phương hoặc tại tỉnh Bình Thuận (Phụ lục 03) 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện bình 

thường mới, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống 

cháy nổ, bảo vệ môi trường (tỉnh Bình Thuận chủ trì xây dựng).  

2. Quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ 

xanh 

2.1. Tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Năm Du lịch quốc gia 2023 

- Thời gian: Quý IV/2022. 

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội. 

- Nội dung: Cung cấp thông tin “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - 

Hội tụ xanh” đến các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.  

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bình Thuận.  
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- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bình Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Novaland. 

- Cơ quan phối hợp: Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Bình Thuận, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận, một số báo, đài Trung ương và các tỉnh, 

thành phố.  

2.2. Biên tập, in ấn, xuất bản ấn phẩm quảng bá Năm Du lịch quốc gia 

2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh 

2.3. Thiết kế, sản xuất các sản phẩm quà lưu niệm phục vụ Năm Du lịch 

quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh 

2.4. Tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip khảo sát sản phẩm, điểm đến 

Bình Thuận...  

2.5. Cổ động, tuyên truyền: Thiết kế, in ấn maket quảng cáo, pano tấm lớn, 

poster, băng rôn... tại các điểm công cộng: sân bay, nhà ga, đường phố, các khu, 

điểm du lịch...; bổ sung, nâng cấp hệ thống pano tấm lớn, màn hình LED phục vụ 

công tác tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và các trang mạng xã hội... 

2.6. Thành lập Trung tâm Báo chí Năm Du lịch quốc gia 2023. 

2.7. UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch xây dựng Kế hoạch truyền thông quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - 

Bình Thuận - Hội tụ xanh để bảo đảm công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong 

và ngoài nước lan truyền một cách nhanh chóng nhất đến với du khách (UBND 

tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch chi tiết riêng). 

2.8. Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Bình Thuận, nguồn kinh phí 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn huy động hợp pháp khác 

đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành. 

3. Công tác lễ tân, hậu cần  

- Lập danh sách đại biểu, thực hiện in ấn, phát hành giấy mời đại biểu tham 

dự các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - 

Hội tụ xanh.  

- Tổ chức đón tiếp, bố trí hậu cần, hướng dẫn sắp xếp vị trí ngồi cho đại biểu, 

khách mời trong Lễ Khai mạc, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - 

Hội tụ xanh và các hoạt động khác. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập nhóm tình nguyện viên, bố trí 

nguồn nhân lực và phương tiện đảm bảo các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 

2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. 

- Đảm bảo điều kiện y tế, thực hiện kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm tại các điểm tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận 

- Hội tụ xanh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch 

quốc gia 2023 (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện) 
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2. Thành lập Ban Tổ chức địa phương và các Tiểu ban giúp việc Năm 

Du lịch quốc gia 2023: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Phó Trưởng ban 

thường trực Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ 

xanh quyết định thành lập Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch quốc gia 2023 

- Bình Thuận - Hội tụ xanh và 05 Tiểu ban chuyên môn của Tỉnh gồm: 

- Tiểu ban Nội dung. 

- Tiểu ban Tuyên truyền. 

- Tiểu ban An ninh trật tự, y tế và môi trường. 

- Tiểu ban Lễ tân, hậu cần. 

- Tiểu ban Tài chính. 

3. Kinh phí thực hiện  

3.1. Ngân sách Trung ương, nguồn kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức các hoạt động do Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức hoặc đồng chủ trì tổ chức. 

3.2. Ngân sách tỉnh Bình Thuận, ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức các hoạt động do tỉnh 

Bình Thuận đăng cai tổ chức. 

3.3. Ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh, thành phố và tại Bình Thuận. 

3.4. Nguồn kinh phí xã hội hóa: Huy động các nguồn lực xã hội từ các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế tham gia tổ chức và hưởng lợi 

từ các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh và 

xây dựng sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch 

vụ du lịch... 

4. Phân công nhiệm vụ 

4.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Tổng cục Du lịch: Có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận triển khai chương trình Năm Du lịch quốc 

gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh; đầu mối liên hệ với các cơ quan Trung 

ương, các tỉnh, thành phố về các hoạt động hưởng ứng và đề nghị hỗ trợ tổ chức 

tốt sự kiện; phối hợp công tác truyền thông sự kiện trong nước và quốc tế; đề 

xuất giải quyết các nhiệm vụ được phân công có hiệu quả và đảm bảo tiến độ; 

chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình đã được phân công và 

thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 

2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh phân công.  

- Các đơn vị khác thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì tổ chức 

các hoạt động đã đăng ký và hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt 

động theo lĩnh vực quản lý; phối hợp với Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục, 

Thể thao, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 

Thuận xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023; chủ trì 

hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động đã được 
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phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch 

quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh phân công.  

4.2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: căn cứ Đề án tổng thể Năm Du 

lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh phân công, chỉ đạo xây dựng Kế 

hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động do tỉnh chủ trì tổ chức; phối hợp và 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận; chuẩn bị chi tiết các phương án lễ tân, hậu cần, đón tiếp, tình nguyện 

viên, truyền thông... đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động trong năm đặc 

biệt là Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc, tổng kết.  

4.3. Đề nghị các Bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương: Chủ trì tổ chức các hoạt động đã đăng ký (sau khi được Ban Chỉ 

đạo, Ban Tổ chức thống nhất đưa vào chương trình) để hưởng ứng Năm Du lịch 

quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh tại địa phương cũng như tại tỉnh Bình 

Thuận; tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội 

tụ xanh trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài địa phương.  

4.4. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2023: Có trách 

nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án tổng thể của các cơ quan, đơn vị liên quan.  

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh những nội dung cần thay 

đổi, bổ sung, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức địa phương có trách 

nhiệm báo cáo kịp thời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng 

ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh xem xét, 

quyết định./. 
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